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 باز نگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی علیه السالم از منظر شیعه

 محمد شهبازیان

 شده در نشریه مشرق موعود چاپ 

 چکیده 

است .برخی هرج و  ارائه شدهاتی یدر مورد جهان پس از وفات حضرت مهدی علیه السالم دیدگاه ها و نظر

مهتدیون و گروهتی دیگتر توست  حکومتت  عضی استممرارقیامت ،ب به وقوع مرج پنجاه ساله، برخی دیگر

هر یک از دیتدگاههای چهارگانته در میتان قتدما و معا تران . را مطرح کرده اندرجعت ائمه علیهم السالم 

.وجه اهمیت این موضوع نیز در ایتن استت کته گروهتی از  رد که نیاز به تحلیل و پژوهش است،قائالنی دا

جریان های انحرافی در فضای مهدویت با تمسک به نظریه مهدیون تالش نموده اند تا دیدگاه خود را اثبات 

ظهتور حضترت پتس از و به ویژه رجعت ائمه علیهم السالم و مومنان و کتافران محتر را در دوران  کنند

 روش ایتن ادعا کنند.وجود بیست و چهارامام را برای شیعه  این رهگذرند و از مهدی علیه السالم منکر شو

تحلیلی بوده و پس از جبران نواقص مطالعات قبلی اعم از عدم ارائته کامتل نظریتات و  - تو یفی پژوهش

ز ه و امالسالم و حکومت ایشان پرداخبه اثبات دیدگاه رجعت ائمه علیهم  ،عدم نقد کامل دید گاههای دیگر

 این رهگذر اسمدالل برخی جریان های مدعی را باطل نموده ایم .

 کلید واژه 

 باز نگری ،روایات ،حضرت مهدی علیه السالم ،شیعه ،جهان پس ازحضرت مهدی علیه السالم 

  



2 
 

 مقدمه

یکی از مطالب تحقیقی در میان پژوهشگران مهدویت این است که پس از وفات حضرت مهدی علیه السالم 

ی رخ خواهد داد ؟ از میان قدما و معا رین نیز افراد مخملفی بدان پرداخمه  و می تتوان بته چهتار چه اتفاق

دیدگاه اشاره نمود .دیدگاههایی شامل : هرج و مرج پنجتاه ستاله ،قیامتت ، حکومتت مهتدیون و فرزنتدان 

.اهمیت ذکر این حضرت مهدی علیه السالم و رجعت ائمه علیهم السالم و حکومت امام حسین علیه السالم 

مطلب در این بخش این است که ،برخی گمان نموده اند که با توجه به نظریه حکومت مهدیون و فرزنتدان 

نفر دانست و بته عبتارتی  12حضرت مهدی علیه السالم بعد از وفات ایشان ،نمی توان ائمه را  منحصر در 

ه به  ورت تفصیلی و غیر تفصیلی می توان باید به بیش از دوازده امام معمقد گردید .از مطالب نگارش شد

: االرشاد شیخ مفید ، تاج الموالید طبرسی ، راط المسمقیم نباطی بیاظی ،مخمصر بصائر الدرجات حسن بتن 

سلیمان حلی ،االیقاظ شیخ حر عاملی ، بحار االنوار عالمه مجلسی ،تاریخ ما بعد الظهور سید محمد  در و 

از امام مهدی)عج( از دیدگاه روایات( نگارش خانم منیره قضاوی چاپ شتده جهان پس مقاله ای با عنوان )

بیتان تمتامی  در نقتصدر نگاشمه های قبلتی فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود  نام برد . 35در شماره 

و عدم نقد کامل بر ادله ی ذکر شده توس  هر گروه را می توان مشاهده نمتود  1دیدگاهها،اشمباه در نقل ادله 

از این روی بتا بیتان چهتار دیتدگاه در میتان و تالش گردیده تا در این پژوهش ضعف ها را جبران نماییم .

 : ، که هر کدام ادله ای نیز برای ادعای خود اقامه نموده اند به تحلیل این موضوع می پردازیم2شیعیان 

 در جهان پس از وفات حضرت مهدی علیه السالم هرج و مرجدیدگاه وقوع . 1

رج پتس از جناب نعمانی این مطلب را ذیل روایمی از اهل سنت در مورد ائمه اثنا عشر و دوران  هرج و مت

 چار هرج ودوفات مهدی علیه السالم ذکر می کند و قائل اند که حدود پنجاه سال پس از وفات ایشان دنیا 

 مرج خواهد بود .ایشان می گوید :

                                                           
 .مانند مقاله خانم منیره قضاوی که به اشتباه سخن طبرسی را به نام امام باقر علیه السالم درج نموده اند .1

این زمینه اعتقادات و مستندات دیگری دارند .در برخی از گزارش ها پس از حضرت مهدی علیه السالم هرج و .اهل سنت در 2

 ص.ک. الفتن ود.) ربمرج خواهد شد و یا فردی با عنوان قحطانی یا در روایت دیگر حضرت عیسی علیه السالم و غیره خواهد 

 (106و ص 272ص المالحم ابن المنادی ، و  باب ما یکون بعد المهدی271
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خود روشتنگرترین دلیتل « شودسپس آشوب مى»و فرمایش آن حضرت در پایان حدیث اوّل که: 

الم پنجتا ه ستال است بر آنچه در روایات پیوسمه آمده که پس ازسپرى شدن زمان قائم علیته الستّ

 ( 107، ص 1397)نعمانی ،آشوب روى خواهد داد.

 ر این روایت جسمجو نمود :این سخن را می توان د

الم میفرمتود: بختدا  از جابر بن یزید جعفى روایت نموده که گفت: شنیدم حضرت باقر علیه الستّ

 چته زمتانیقسم مردى از ما اهل بیت بعد از مرگش سیصد و نه سال سلطنت میکند. عرضکردم: 

گی متی چه مقدار زندعرضکردم: قائم . ؟ فرمود: بعد از مرگ قائم است این موضوعاتفاق می افمد

هترج و  عرضکردم: آیا بعتد از مترگ قتائم .؟ فرمود: نوزده سال از موقع قیام تا هنگام مرگشکند

هى ختود و فرمود: آرى پنجاه سال. آنگاه امام منمصر بدنیا باز میگردد براى خونخوا شود؟مرج مى

 ( 258،ص  1413،مفید ، 326ص 2،ج 1380)عیاشی ،یارانش .

ضترت حروایمی است که در میان شیعیان و در مورد پنجاه سال هرج و مرج پتس از زمتان وفتات این تنها 

 مهدی علیه السالم وجود دارد .و از دو ناحیه دارای ضعف است :

مرسل بوده و نمتی تتوان بتدان اعممتاد نمتود .و در  3. سند روایت در تفسیر عیاشی و اخمصاص شیخ مفید1

 تفسیر عیاشی راویان قبل از جابر و در کماب اخمصاص راویان قبل از عمرو بن ثابت نا مشخص است .

و سندی دیگر در منمخب انوار  (  478ص 1411)طوسی ،در کماب شیخ طوسی 4.این روایت با سند معمبر2

که مقداری از روایت را ذکر کرده و ادامه آن )هرج و مرج  332ص: ، 1397، نعامنینین ر.ک.همچ202،ص 1360) نیلی نجفی المضیئة 

خمسین سنة( از عمرو بن ثابت از فیکون بعد موته هرج ؟قال نعم بدون عبارت ) (پنجاه ساله(را نقل ننموده است .

 سند شیخ طوسی چنین است : جابر نقل گردیده است .

                                                           
 .سند منقول در اختصاص چنین است : عَمْرُو بُْن ثَابِتٍ عَنْ َجابِرٍ َقاَل سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السالم3

معتقد به این نکته نیست که چون سند معتبر است می توان در مباحث مهدویت با توجه به این روایت اعتقادی  ه.البته نگارند4

ند و نقد مست قام ردم عنوان کرد که حتما دوران حکومت مهدوی نوزده سال است ودر این جا تنها در را استوار نمود و مثال

 طرف مقابل بهره برده ایم .
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مِعْتُ ا عَنْ جَابِرٍ لْمِقْدَامِاعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ  لْجُعْفِیِّ قَالَ ستَ

 أَبَا جَعْفَرٍ علیه السالم

 چنین است:شیخ طوسی به فضل بن شاذان یکی از طرق

حمتد بتن أحسن عن أخبرنا )بروایاته و کمبه( أبو عبد اهلل عن محمد بن علی بن الحسین عن محمد بن ال

  ( 363،ص  1420) طوسی ،إدریس عن علی بن محمد بن قمیبة عن الفضل.

باشتد کته در مراد از ابو عبداهلل، جناب شیخ مفید و مراد از محمد بن علی بن الحسین، شیخ  تدوق می

س از دریتاوثاقت آن دو هیچ تردیدی وجود ندارد. محمد بن الحسن نیزابن الولید بوده، کته او واحمتد بتن 

 42ص2وج207ص 1، ج1403جهتت بررستی وثاقتت بته ترتیت. ر.ک. ختو ی،  )فقهای به نام شیعه هسمند.

ارد دباشد که قرائنی برای اثبات اعمبتار او وجتود تردید در این طریق به واسطه علی بن محمد بن قمیبه می(

اشمه و در مورد راویان پس از فضل بن شاذان نیز تردیدی وجود ند (2553ص 8،ج 1419)شبیری زنجانی ،.

و 337ص 4، ،ج81ص  14، ،ج97ص6،ج ، 1403ختو ی ، به ترتیت. راویتان ر.ک.  ).بدان اذعان شده است 

 ( 213ص 2،ج ، 1416حا ری ،

 متی.محموای هرج و مرج پس از دوران حضرت مهدی علیه السالم موافق عقاید اهل سنت متی باشتد و ن3

ن نی نیتز ایتتوان آن را در میان شیعیان به عنوان نظری قابل اعمنا جسمجو نمود.لذا ممکن است جناب نعمتا

رده باشد بیان را  رفا جهت تایید حکومت مجدد امام حسین علیه السالم و حضرت علی علیه السالم ذکر ک

 مپس از وفات حضرت مهدی علیه السال و وقوع قیامت دنیایافمن عمر پایان دیدگاه .2.

 1375)فمتال نیشتابوری (246ص 1،ج 1410)این نظر گاه را شیخ مفید بیان نموده و افرادی مانند کراجکتی

شتیخ  5پیروی نمتوده انتد . (152ص 2،ج1384)یضو نباطی بیا ( 116ص 1،ج 1422)طبرسی (266ص 2،ج

س از حضرت مهدی را وقوع قیامتت معرفتی متی  دوق نیز بدون بیان قطعیت یکی از احمماالت دوران پ

 شیخ مفید معمقد است که :  ( 77ص 1،ج 1395)  دوق ، کنند .

                                                           
 .در میان اهل سنت نیز صاح. کتاب عقدالدرر نیز چنین می گوید: 5

ن النّفخة األولى بی و و لیس بینها دلیل على انقضاء األّیام المهدیّة، سقى اللّه عهدها، ثّم ال خیر فی عیش الحیاةبعدها، و هی أدلّ

  318مدّة.عقد الدرر ، ص
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و در بیشمر روایات است که مهدى این امت از دنیا نرود مگر چهل روز پتیش از قیامتت و در آن 

 هاى زنده شدن مردگان و آمدنشان بتراى حستاب و پتاداشچهل روز فمنه و آشوب شود و نشانه

 ( 387ص  2،ج 1413)مفید ، پدید آید

 با تحقیقی که در مصادر حدیثی  ورت گرفمه است می توان کالم شیخ مفید را به این روایات مسمند نمود:

 کند که گفت: پیامبر  لى اللَّه علیه و آله چنین فرمود:سلیم از سلمان فارسى نقل مىالف(

او نهمتى از فرزنتدان پسترم حستین ...ند: آرى. بشارت ندهم؟ گفم« مهدى»اى مردم آیا شما را به 

بدانید که خیرى در زندگانى بعد از او نیست. و انمهتاى دولتت او چهتل روز قبتل از روز  ..است.

 1405بهن یهی، ،  ، سهیی  683ص:  1384میرلهویی ،بهه نقهل از ل هل بهن نهاذان ر.ک.  )قیامت خواهد بتود.

کهه ایهن روایهت را از کتهاب ک ایهت ا بتهدی بهه سنهوان مسهتدرک و  958ص 2)یسمت اضالات محقق کتاب (، ج،

 (اضالات ذکر کرده است. 

اشکاالتی که به این نقل وارد است اینکه  این روایت در نسخه های موجود از کماب سلیم بن قتیس وجتود 

در قستمت مستمدرکات و یافمته هتای ختود از نداشمه و محقق ارجمند جناب آقای انصاری زنجانی آن را 

و اضافه ایشتان ( 931ص 2، ج 1405) سلیم بن قیس ، روایات منسوب به سلیم بن قیس ذکر نموده است .

به کماب سلیم ،از کماب )کفایة المهمدی (مرحوم میرلوحی می باشد که از کماب )اثبات الرجعته (فضتل بتن 

و اشکال اساسی در این قستمت استت کته  ( 683، ص  1384،) میرلوحی شاذان روایت را نقل کرده است.

اعمبار کماب اثبات الرجعه ی مورد اسمفاده مرحوم میرلوحی مشخص نیستت.یعنی اگتر چته بنتابر گتزارش 

نجاشی جناب فصل بن شاذان دارای کمابی بدین نام بوده است اما اثبات این مطلب که ایتن کمتاب موجتود 

به ویژه اینکه این کماب در زمان  مرحوم میرلوحی و شیخ حر در اخمیتار همان است بسیار مشکل می باشد 

کسی نبوده وامروز نیز سرنوشت آن نسخه مشخص نیست و عالمه مجلسی نیز در بحار االنتوار از آن بهتره 

نگرفمه است که وجه آن یا عدم اعمماد به این کماب و یا عدم دسمرستی متی باشتد کته هتر دو وجته متا را 

سخه اثبات الرجعه می نماید .افزون اینکه روایات نقل شده در دیگر مصادر قابل جسمجو نبوده مشکوک به ن

و کسی آن ها را از جناب فضل بن شاذان نقل نکرده استت و احممتال جعلتی بتودن ایتن نستخه در دوران 

 (http://ansari.kateban.com/post/1286 ) فویه وجود دارد .

 از فضل بن شاذان چنین نقل می کند:ب(مرحوم میرلوحی روایمی دیگر 
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حضرت امام جعفر علیه السّالم از آباء کرام عظام خود نقل نمود از حضرت امیتر المتنمنین علیته 

چون رحلت خواهد کرد قائم ما، باقى نخواهد ماند اثرى از اسالم، ...السّالم که آن حضرت فرمود 

 ( 672،ص  1384) میرلوحی ، اثرى از دنیا.و چون باقى نماند اثرى از اسالم، باقى نخواهد ماند 

این گزارش نیز مانند روایت قبل از عدم اعمبار مصدر که همان کماب منسوب به فضل بن شاذان است رنتج 

 می برد و نمی توان بدان اسمناد نمود .

 ق (وجود دارد588ق( و احمجاج  احمد بن علی طبرسی )508ج (گزارشی در کماب روضة الواعظین فمال )

که حضرت محمد  لی اهلل علیه وآله در روز عید غدیر پس از معرفی ائمه علیهم السالم در مورد حضترت 

 مهدی علیه السالم چنین فرمودند :

 ( 64ص 1،ج 1403،طبرسی ، 89ص 1،ج1375) نیشابوری، الَا إِنَّهُ الْبَاقِی حُجَّةً وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَه

 .پس از او حجّمى نیستبدانید، او حجّت باقى خدا است و 

سالم در روزعید غدیر وجود ندارد امتا نکمته عالن والیت امیرالمومنین علیه التردیدی در پذیرش و وجود ا

ای که باید بدان توجه نمود اضافه شدن برخی از عبارت ها غیر از والیت حضرت علی علیته الستالم و بته 

فوق نیز از این مشکل رنج می برد و احممال عبارت  ویژه در مورد حضرت مهدی علیه السالم می باشد .که 

 مقالههههه ،اایغههههاه سههههدیر در سههههقی ه،نعمت الیههههه  هههه ری لرونههههانی . فربتتتته شتتتتدن گتتتتزارش غتتتتدیر وجتتتتود دارد 

24545&newsview=36809&pageid=60&fkeyid=&siteid=60http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=  لذا ایتن گتزارش نیتز

نمی تواند در ساخت یک عقیده اسمفاده گردد چرا که روضة الواعظین  سند گتزارش ختود را نقتل نکترده 

سوری و قیس بن سمعان و کذاب و غالی است و ضعف سند در کماب احمجاجبه دلیل مجهول بودن علی ال

مشهود است .از طرف دیگر این روایت مفصل  ( 84ص  10، ج 1403)خوئی ، خوانده شدن  الح بن عقبه

در منابع ممعدد دیگری بدون عبارت )وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَه( نقل گردیده است و اگر چه در  در و ذیتل روایتت 

)الیقهین  1413بن طاوس ، ،ا578،ص ، 1413بن طاوس ،ا 179،ص ، 1408ییی ، )قل نکرده اند .مشابهت وجود دارد اما این عبارت را ن

 (357،ص (

نزد احمتد  -رحمه اللَّه -حمیرى گوید: من و شیخ ابو عمرو )عثمان بن سعید عمرى نایب اول(د(

جانشتین )امتام حستن ه ابن اسحاق گرد آمدیم، احمد بن اسحاق بمن اشتاره کترد کته راجتع بت

http://tarikh.imam.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=60&fkeyid=&siteid=60&pageid=36809&newsview=24545
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عسگرى( از شیخ بپرسم، من باو گفمم، اى ابا عمرو! من میخواهم از شما چیزى بپرسم که نستبت 

بآن شک ندارم، زیرا اعمقاد و دین من اینست که زمین هیچ گتاه از حجتت ختالى نمیمانتد، مگتر 

نگتاه کستى چهل روز پیش از قیامت و چون آن روز برسد، حجت برداشمه و راه توبه بسمه شود آ

 که از پیش ایمان نیاورده و یا در دوران ایمانش کار خیرى نکرده، ایمان آوردنش ستودش ندهتد.

، 236ص  1ج ، 1371بریهی ،،229ص 1ج  1395و ابت روایت مشهابه ر.ک.  هدو، ،  330ص1،ج  1407کیینی ، 

  484ص 1،ج ، 1404  ار ، 

 و ( 685،ص  1384) میر لتوحی ، قرار گرفمه است  این روایت مورد اسمدالل گروهی از قائالن به نظر فوق

عنوان نموده اند که حجت الهی یعنی حضرت مهدی علیه الستالم تتا چهتل روز قبتل از قیامتت حکومتت 

خواهند داشت و زنده هسمند .در حالیکه این روایت به هیچ عنوان  راحمی در مطلب ذکتر شتده نتدارد و 

م می باشد و نمی توان چنین گفت که  تنها مصتداقش حضترت بیان عبارت )حجت( به معنای امامی معصو

مهدی علیه السالم قرار می گیرد .این روایت مشابه دهها روایمی است که در میان شیعیان مطرح بوده و قائل 

هسمند که هیچ گاه زمین از حجت الهی خالی نخواهد بود و هر دوره ای حجت مخصوص به ختود را دارد 

رجعت ائمه علیهم السالم را نیز داشمه و مراد از حجت پایانی در چهتل روز قبتل از  و قابلیت جمع شدن با

حتر عتاملی ،  .قیامت الزاما به معنای طوالنی شدن حکومت حضرت مهدی علیه السالم تا آن زمتان نیستت

 6.لذا با توجه به نقل موجود در کماب کافی نمی توان نظریه شیخ مفید را اثبات نمود .( 400ص 1362

                                                           
 .یکی از نویسندگان در مقاله ای دلیل دیگری از زبان امام باقر علیه السالم ذکر نموده اند و چنین می گوید:6

 :ام باقر)ع( روایت شده استاز ام

 (116: 1422طبرسی، )... ؛ یمأل األرض عدالً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً... وقت وفاته یکون قبل القیامة بأربعین یوماً

یان مرحوم ن میان بتاج الموالید ،متوجه می شویم که ایشاکتاب یعنی  نقل این مطل. در حالی است که با مراجعه به مصدر

اقر علیه به از امام کت قبل و روایت نقل شده از امام باقر علیه السالم خلط کرده اند و اشتباها بیان طبرسی را به روای طبرسی

 السالم نقل شده است ارتباط داده اند .

 32مارهجهان پس از امام مهدی)عج( از دیدگاه روایات( تالیف خانم منیره قضاوی ،در شاین مقاله با عنوان )

 مشرق موعود قابل رویت است .فصلنامه 
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 . حضرت مهدی علیه السالم پس از وفات ویحکومت فرزندان دیدگاه .3

برخی نویسندگان نیز تالش نموده اند تا وجهی برای حکومت فرزندان حضرت مهتدی علیته الستالم قترار 

 3،ج 1412)  تدر ، دهند و از حکومت اوالد حضرت مهدی علیه السالم با عنوان مهدیون نتام بترده انتد .

ر حالی است که عالمان شیعی و محققین این نظر را مسمند به روایتت هتا و ادلته ای این سخن د ( 629ص

یر سامیی ، 152ص 2، ج 1384نباطی سامیی ، 386ص 2،ج ، 1413م ید )غیر معمبر و شاذ و نادر دانسمه اند و آن را قبول نمی کنند .

سید محمد  در نویسنده کماب )تاریخ ما بعد الظهور( نیتز کته در کمتاب  (148، ص: 53، ج1403مجیسهی ، 401، ص 1362

 دفاع نموده استت -به  ورت احممال نه قطع و یقین -خود از نظریه حکومت فرزندان مهدی علیه السالم 

در کماب بعدی خود با عنوان )بحث حول الرجعة (پس از تحقیقاتی به نمیجته  ( 643ص 3،ج 1412) در ،

قبل اشمباه بوده و پس از حضرت مهدی علیه السالم حکومت در اخمیار ائمه گذشتمه قترار  رسیده که سخن

اما در مورد روایات مهدیون پس از نقل این دستمه از روایتات بته  ( 27،ص  1431)  در ، خواهد گرفت .

 تحلیل آن می پردازیم .

عداز حضرت مهدی علیه الستالم دوازده برخی با توجه به روایاتی از ائمه علیهم السالم گمان نموده اند که ب

نفر از نسل امام حسین علیه السالم حکومت را در اخمیار خواهند گرفت و عنوان مهدیون را بر آن قرار داده 

اما در مورد روایات مهدیون پس از نقل این دسمه از روایات به تحلیل آن می پردازیم .که می توان بته  اند .

 نمود:سه عنوان از روایات اشاره 

 اول:دوازده مهدی از فرزندان حضرت مهدی علیه السالم عنوان

 روایت و یت شیخ طوسی 

 

 که به اینجا رسید:حضرت و یمشان را به امیر المنمنین علیه السّالم امال فرمودند، تا این

هتا دوازده مهتدى ... على جان! به زودى پس از من دوازده امام خواهند بود و بعتد از آن

بعد از ایشان دوازده مهدى خواهد بود، پس وقمتى کته زمتان رحلتت امتام دوازدهتم رستید، 

مقربین است تسلیم نماید، و او سته  و ایت و جانشینى من را به فرزندش که اولین و برترین

مانند نام من است، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبتد اللّته و  نام دارد، یک نامش
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، ص  1411)طوستی ، .احمد است و سومین نام او مهدى خواهد بود و اواولین منمنان است 

150 ) 

 دوم :یازده مهدی بعد از قائمعنوان 

 الف(ا ل حضرمی

 

حضرت محمتد  تلی اهلل علیته وآلته ذریح گوید از امام  ادق علیه السالم در مورد ائمه بعد از 

نین علتی علیته مسوال کردم .ایشان فرمود : بعد از حضرت محمد  تلی اهلل علیته وآلته امیرالمتو

علتی و اکنتون  السالم بود و بعد از ایشان به ترتیب حسن ،حسین ، علی بن الحسین و محمد بن

 م . سپس ایشان در ادامه فرمودند : من ]امام  ادق [هسم

را گفمم تا شاهدو حجمی روی زمین باشد. همانا هفت نفر بعد از حضرت محمد  لی این مطلب 

اهلل علیه وآله از ما اهل بیت علیهم السالم و ی و امام هسمیم که هفممین آن ها قائم استت . اگتر 

 خدا بخواهد .سپس بعد از قائم یازده مهدی از نسل حسین بن علی علیهما السالم خواهد بود .

ه به ایشان عرض کردم : فدایمان شوم هفممین نفر که قائم است چته کستی متی باشتد من در ادام

 ؟فرمودند: فرزند من و و ی بعد از من امام و قائم است .اگر خدا بخواهد . 

ای ذریح بدان !حامالن عرش در قیامت محمد ، علی ، حسن و حسین هسمند و اگر خدا بخواهد 

)جمعی از . هفت امام و حضرت رسول علیهم السالم [شود در مجموع می چهار نفر دیگر .]یعنی 

 ( 266، ص  1423نویسندگان ، 

 ب( شیخ طوسی 

یتازده  قتائمامام  ادق علیه السالم در روایمی مفصل فرمودند : ای ابا حمزه !همانا از متا بعتد از  

 ( 478،ص  1411)طوسی ، مهدی از نسل حسین علیه السالم خواهد بود .
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 سوم : دوازده مهدی بعد از قائم علیه السالم عنوان

 الف(قاضی نعمان  

ثتم یکتون بعتده اثنتا  7و عن علی بن الحسین علیه السالم، أنه قال: یقوم القائم منا )یعنی المهتدی(

 ( 400ص 3، ج 1409) ابن حیون ، عشر مهدیا )یعنی من االئمة من ذریمه(

)قا تی  که قائم از ما اهل بیت قیام خواهتد نمتوداز علی بن الحسین علیه السالم نقل شده است 

واهد خنعمان در شرح این عبارت گوید :یعنی مهدی قیام می کند (سپس بعد از او دوازده مهدی 

 بود .)یعنی دوازده مهدی از ائمه و فرزندان آن قائم (

 ب( شیخ  دوق 

ه ا شتنیدم کت! من از پدر شمابو بصیر گوید: به امام  ادق علیه السّالم گفمم: اى فرزند رسول خدا

ن پتدرم دقتت کتفرمود: پس از قائم دوازده مهدىّ خواهد بود، امام  ادق علیه السّالم فرمود: مى

ردم ا هسمند که ممآنها قومى از شیعیان .اگر چه امام نیسمند اما نه دوازده امام،دوازده مهدىّ فرمود 

  ( 358ص 2،ج 1395)  دوق ، خوانند.را به مواالت و معرفت حقّ ما مى

 ج( نیلی نجفی

 ( 201،ص  1360)نیلی ،یْنِ عدِ الْحُسَأَنَّ مِنَّا بَعْدَ الْقَائِمِ اثْنَیْ عَشَرَ مَهْدِیّاً مِنْ وُلْ وَ عَنْهُ ع

 نقد و تحلیل روایات مهدیون 

انقالبتی ظتاهرا امتری گفمگو در مورد عدد دوازده و نام بردن از آن در میان گروهها و جریان های به ویتژه 

ممداول بوده است که این حرکت را بر گرفمه از انمخاب دوازده گانه اسباط بنی اسرائیل و حواریتون دانستمه 

به عنوان نمونه حضرت محمد  لی اهلل علیه وآله در اولین پیمان خود با  ( 215) مجهول ، بی تا ، ص اند .

 ( 457ص 3،ج 1410) ابتن ستعد ، به عنوان نقیب پیمان بسمند.تعدادی از مردم یثرب با دوازده نفر از آنان 

در دوران قیام بنی العباس و خراسانیون نیز دعوت کنندگان به نبرد با بنی امیه با دوازده نفر در قالب و عنوان 

،  ،مجبول ، بی تا  )نقباء پیمان بسمه و آنان به شهرهای مخملف جهت دعوت به قیام علیه امویان حرکت نمودند .

                                                           
 .عبارت های داخل پرانتز متعلق به قاضی نعمان است وجزء روایت محسوب نمی شود .7
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همچنین در کمتاب اخبتار الدولتة العباستیه (  153ص 3ج ،  1408ابن خیدون ، ،232ص 8و ج 115ص  4ج ، 1382سمعانی ،214ص 

عنوان شده است که در میان شیعیان بنی العباس این سخن نیز وجود داشمه که پتس از تعیتین دوازده نقیتب 

در مصتر نیتز گروهتی از طرفتداران  ( 219ص  ) مجهتول ، بتی تتا ،دوازده نظیر را نیز معرفی نموده انتد .

 12، ج 1407) ابتن کثیتر ، و دوازده نفر شبانه برای یارگیری اقدام نمودنتد . فاطمیون از این عدد بهره برده

 (332ص

نکمه دیگری که در گزارش های فوق وجود دارد اینکه حضرت موسی علیه السالم و حضرت محمد  تلی 

هفماد نفر را انمخاب کرده و از میان آن ها دوازده نفر را برگزیده و این دوازده نفر  اهلل علیه وآله هر کدام ابمدا

عنوان نقیب را داشمه اند .همین فضا را در روایمی به نقل از بصائر التدرجات بته تمتامی اهتل بیتت علتیهم 

 السالم نسبت داده است که :

را به امامت بر متی گزینتد او را بتا  امام  ادق علیه السالم فرمودند : وقمی که خدای ممعال فردی

سیصد و سیزده ملک به عدد اهل بدر که همراه آنان هفماد نفر است و دوازده نفر نقیب هم وجود 

 ( 440ص 1، ج 1404)  فار ، دارد .

 با این مقدمه به تحلیل روایت های وارد شده در منابع حدیثی شیعه می پردازیم .

روایات نادر وشاذی است که با وجود چند راوی مجهول نمی تتوان آن ،اول و نقل شیخ طوسی  عنواندر .1

 148، ص: 53، ج1403مجیسی ، 401، ص 1362یر سامیی ، 152ص 2، ج 1384،نباطی سامیی  27،ص  1434آل محسن ،   را معمبر دانست .

متراد او از روایت نیلی نجفی چه از احمد بن محمتد ایتادی باشتد و چته ، گزارش سوم نیز  عنوانروایات 

)عنه( امام  ادق علیه السالم باشد واسطه های نقل روایمش مشخص نیست .و در گزارش قاضی نعمان نیز 

 سندی ذکر نگردیده است .

)جز روایت شیخ طوسی (هیچ اشاره ای نگردیده که این مهدیون از فرزندان حضرت روایات ذکر شده در .2

ا را از نسل امام حسین علیه السالم ذکر نموده استت .همچنتین مهدی علیه السالم می باشند بلکه تنها آن ه

 هیچ داللمی بر امامت و حاکمیت آنان وجود ندارد .

دوم نیز از دایره بحث خارج بوده و هیچ ارتباطی با مهتدیون بعتد از حضترت  عنوان.روایت حضرمی در 3

مهدی علیه السالم ندارد بلکه داللت واضح بر این مطلب دارد که مراد از قائم حضرت کتاظم علیته الستالم 
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می باشد نه حضرت مهدی علیه السالم .و امام  ادق علیه السالم می فرماید هفممین نفتر بعتد از حضترت 

د  لی اهلل علیه وآله همان قائم است و پس از این قائم یتازده نفتر بته عنتوان مهتدیون خواهنتد بتود محم

.همچنین بعد از پرسش راوی که این هفممین نفر چه کسی می باشد، پاسخ می دهند کته امتام بعتد از متن 

امتام موستی کتاظم علیته )یعنی امام کاظم علیه السالم(؛و قطعا با این قرینه نمی توان تردید نمود کته متراد 

 8السالم می باشد .

 د از قتائم.عبارت مهدیون به هیچ عنوان داللت قطعی بر امامت ندارد تا بخواهیم بتا توجته بته عبارت)بعت4

کته در  دوازده مهدی هست( امامت آن ها را برداشت نماییم .شاهد بر این ادعا روایت های مخملفتی استت

را  ق در روایت پیش گفمه از امام  تادق علیته الستالم گزارشتیکمب حدیثی ذکر گردیده است .شیخ  دو

 بدین مضمون نقل نموده است :

ه ا شتنیدم کتابو بصیر گوید: به امام  ادق علیه السّالم گفمم: اى فرزند رسول خدا! من از پدر شم

فمه گىّ ده مهدفرمود: پس از قائم دوازده مهدىّ خواهد بود، امام  ادق علیه السّالم فرمود: دوازمى

قّ متا حتاست نه دوازده امام ،آنها قومى از شیعیان ما هسمند کته متردم را بته متواالت و معرفتت 

 ( 358ص 2،ج 1395)  دوق ، خوانند.مى

اری گتر یتدر این روایت به  راحت بیان شده است که آن ها امام نبوده بلکه تعدادی از شیعیان ختالص و 

 ده و بیتانگرروایمی است که پدر شیخ  دوق در کماب خود ذکر نمتوائمه علیهم السالم می باشند .قرینه دی

و اهتدی بتودن می کنند که محمد ابن الحنفیه اگر چه مهدی و هدایت شده بوده اما امام نمی تواند باشد و م

 الزمه امامت او نیست .ایشان می گوید: 

و حجتت متام ابن الحنفیه احنان بن سدیر می گوید از امام باقر علیه السالم پرسیدم که آیا محمد 

 ( 60 ص1404) ابن بابویه ،بود . (هدایت شده مهدی ) بود ؟ایشان فرمود : خیر ،اما اومعصوم

                                                           
.با وجود این همه تصریح در روایت برخی از کج اندیشان تالش نموده اند که مراد از هفتمین بعد از رسول را ،هفتمین بعد از 8

ین ،ناظم فی المهدی حدیثا را به عنوان امام سیزدهم معرفی نمایند .ر.ک. االربعین امام صادق علیه السالم دانسته و رهبر خود

 33العقیلی ، ص 
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ختالص  شیخ  دوق در گزارشی دیگر بیان می کنند که در کنار حضرت مهدی علیه السالم دوازده نفر یتار

یتن معنتای اوجود دارد که به هیچ عنوان تردیدی در مورد ایشان نمی کنند و با توجه به روایت های قبلتی 

ان د از شتیعیمتود ایتن افتراسخن امام  ادق علیه السالم است که :)پدرم نفرمود این ها امام هسمند بلکه فر

 خالص و و مبلغان مهدی علیه السالم می باشند( .ایشان می فرماید : 

یصد و  حابش که سست و انگرم که بر منبر کوفه امفضّل بن عمر گوید: امام  ادق علیه الساّلم فرمود: گویا به قائم علیه الساّلم مى

مین هسمند زقش در او هسمند و آنان پرچمداران و حاکمان خداى تعالى بر خل سیزده تن و به شمار ا حاب جنگ بدر هسمند در اطراف

آله و سلّم  ولَّه علیه لّى ال اى با مهر طالیى بیرون آورد که و یّمى از جانب رسول خدا تا آنجا که امام علیه الساّلم از قباى خود نامه

 و جز وزیر و ،ی شوند زده و گیج از دور مهدی علیه السالم پرا کنده مخواند به مانند گوسفندان وحشت و چون آن را بر آنها مى است

مین گردش زها در ماند، همچنان که به همراه موسى بن عمران نیز همین شمار باقى ماندند، آنیازده نقیب کسى براى وى باقى نمى

 شوند.کافر مى گوید که به اوانم که به آنها چه مىدگردند. به خدا سوگند من مىیابند و به سوى او بازمىکنند و مذهب حقّى نمىمى

 167، ص: 8، ج1407کیینی ور.ک.. 199، ص  ، 1360نییی تج ی ، ، 673، ص: 2، ج، 1395 دو، ، 

ارش متی و در گذشمه ذکر کردیم که همین سخنان را با بیانی دیگر  فار قمی بیان کرده است و چنتین گتز

)  فار ، ارد .فرشمه و هفماد مرد و دوازده نقیب وجود د 313علیهم السالم دهد که در کنار تمامی معصومین 

  ( 440ص 1،ج 1404

درنمیجه آنچه در روایات باال قابل توجه است اینکه این دوازده نفر امتام نبتوده و از جملته یتاران حضترت 

نیز بنابر برخی گزارش  مهدی علیه السالم در دوران ظهور می باشند .افزون اینکه می توان تحلیل دیگری را

ها احممال داد و آن اینکه با توجه به داسمان بیعت انصار با حضترت محمتد  تلی اهلل علیته وآلته و تعتداد 

حواریون و نقبای بنی اسرائیل تعدادی از گروههای مدعی ماننتد  فتاطمیون و واقفیته بته رواج ایتن تفکتر 

.کما اینکه بیشمرین حجم تحلیل در مورد این روایتات پرداخمه اند که پس از قائم دوازده مهدی وجود دارد 

ممعلق به قاضی نعمان مغربی از مبلغان فاطمیون اسماعیلی می باشد که در تحلیل خود مصداق این روایتات  

را خلفای فاطمی مقر دانسمه وپس از عبیداهلل المهدی به عنوان مهدی موعود ، فرزندان عبیتداهلل را مصتداق 

 قاضی نعمان میگوید :9مهدی می داند که حاکم می شوند . مهدیون و فرزندان

                                                           
 909نکته  812ص  هزار و یک نکته ،را برگرفته از خالفت فاطمیون مصر دانسته اند .ر.ک. .عالمه شعرانی جزیره خضراء 9
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و همچنین تولد و حرکت مهدی ]مراد مهدی فاطمی [از مشرق بوده سپس بته مغترب مهتاجرت 

نموده است .و از ذریه و فرزندان او کسانی آمدند که امر او را تمام نموده و همانگونه که ختدای 

این افراد را مهدی نامیده اند چون آغاز دعوت توس   ممعال فرموده وارثان زمین گردیدند .همه ی

مهدی بوده است و هر قیام کننده وخلیفه ای بعد از او مهدی نامیده می شود چرا که خدای ممعال 

 3،ج 1409) ابتن حیتون ، ابمدا آن ها را هدایت نموده و مردم را توس  آنان هدایت کرده استت .

 ( 355ص

 و در جای دیگر می گوید:

ابتن حیتون ، ن ایشان ،در زمین نشر یافمه است .دعوت مهدی علیه السالم و ائمه از فرزندا اکنون

 ( 365ص  3، ج 1409

در مورد واقفیه نیز شیخ مفید گزارش داده است که گروهی از واقفیه تالش داشمند امام رضا علیه الستالم را 

 -دازامامکاظمعلیهالستتتالمنهامامبع–بتتته عنتتتوان یکتتتی از مهتتتدیون و رهبتتتران فرهنگتتتی و اجممتتتاعی 

 :ایشانمیگوید.  ذکرنمایندکهمالشدرهدایماجمماعیوحلمشکالتقضاییدارند

واقفیه در مورد امام رضا علیه السالم و جانشینان بعد از امام کاظم علیه السالم با یکدیگر اخمالف 

ه السالم و دیگتر نمودند. برخی گفمند این افراد بعد از امام کاظم علیه السالم )شامل امام رضا علی

ائمه (جانشین در امور جزئی )نه امامت ا طالحی (و رهبران و قاضیان امام کاظم تا زمان رجعت 

و ظهور امام کاظم علیه السالم هسمند و آن ها امام نیسمند و خود آن ها نیز ادعای امامتت ننمتوده 

 ( 313ص  1413)مفید اند !

ضرمی قرار داد که از امام  ادق علیه السالم نقل می کند که این گزارش را می توان در کنار گزارش ا ل ح

 .تعدادیمهدیمیآیند - یعنیامامکاظم–پس از قائم 

.عبارت)بعد القائم( تالزمی با معنای )بعد از وفات ایشان( ندارد و می تواند مراد از آن ،دوران بعد از ظهور 5

مراد را عدم امامت ایتن دوازده نفتر دانستمه( و تشکیل حکومت باشد و این معنا با روایت شیخ  دوق)که 
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همراه می باشد .چرا که بیان شده است بعد از قیام حضرت مهدی علیه السالم دوازده نفر از ختواص شتیعه 

 او را یاری خواهند نمود .

در نمیجه اسمدالل به این مطلب که پس از حضرت مهدی علیه السالم مهدیونی حکومت می کننتد و آن هتا 

حضرت مهدی هسمند و تعداد آن ها دوازده نفر بوده که اولین آن ها نتامش احمتد استت ،ادعتایی  فرزندان

بدون دلیل می باشد و عقیده را نمی توان بر پایه برخی روایت های ضعیف و غیتر  تریح در مطلبتی پایته 

 گذاری نمود . 

 و حکومت امامان پیشین پس از حضرت مهدی علیه السالم دیدگاه رجعت. 4

دهد کته رجعتت در یات زیادى که از اهل بیت علیهم السّالم درباره رجعت به دست ما رسیده، نشان مىروا

برختى آن را از معمقتدات مستلّم و جتزو .مجموع معمقدات شیعه، از جایگاه بسیار واالیى برخوردار استت 

و برخى دیگر نیتز، اگرچته آن را جتزو  ( 458ص 3، ج 1413)  دوق ، اندضروریات مذهب شیعه شمرده

 ( 23و  22، ص 1431)  در دانند.اند، انکار آن را نیز جایز نمىضروریات ندانسمه

 نویسد:مى اثبات رجعتو شیخ مفید رحمه اللّه در توضیح کالم امام  ادق علیه السّالم

نیستت، همانتا از آن  اما قول معصوم علیه السّالم که فرمود: هرکس قائل به رجعت ما نشتد از متا

الم مسئله رجعت را اراده کرده که عبارت است از این که خداوند گروهى از آل محمد علیهم الستّ

کند و این مذهبى است مخمص بته آل محمتد علتیهم را پس از مردن، قبل از روز قیامت زنده مى

 ( 32، ص  1413) مفید ، السّالم.

 رجعت در دوران ظهور امام دوازدهم 

دیگری که در روایات تذکر داده شده همزمانی رجعت ائمه )علیهم السالم( و افراد خا ی مانند سلمان نکمه 

؛نه اینکه رجعتت بعتد از حکومتت  ( 23ص  1393) آیمی ، با ظهور حضرت مهدی )علیه السالم( می باشد

ر.ک.  که راعت را ه  زمان با ظبور می داند ابت دیدن روایت های متعدد حضرت مهدی علیه السالم و وفات ایشان تلقی گردد .

 1413، طهیی، 163، ص   1419خصهیبی ، 459 5،ج ، 1411بحرانی ،، 234، ص ، 1397نعامنی  ، 459ص ، 1411طوسی، ،382ص 2،ج 290ص 1، ج ، 1413م ید 
 .463، 132، 117،  ص  1421ییی ، 85ص 2، ج  1409راوندی ،،266ص 2،ج ، 1375لتال،464ص ،
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ر این مطلب که رجعت در دوران ظهور اتفاق خواهد افماد این نکمه نیز در روایاتی آمده است که امام در کنا

 8، ج  1407کیینهی بهرای دیهدن روایهات آن ر.ک.  )حسین علیه السالم نیز از رجعت کنندگان دوران ظهور خواهنتد بتود

ص 1356، ابههن یولویههه،848ص 2،ج  1409راونههدی ، 479،ص  1411 طوسههی ، 201، ص1360نییههی ، 282و ص281 ص 2ج  1380سیانههی ،.206ص

و پس از وفات حضرت مهدی علیه السالم و انجام مراسم تدفین توست   (. 121، 102،107،117،169،ص  1421ییی،65

ایشان ،به عنوان امام و رهبر جامعه اسالمی حکومت خواهند نمود .الزم به ذکتر استت بتا توجته بته تعتدد 

. و ر.ک. 206ص 8، ج  1407کیینهی  مت امام حسین علیه السالم و امیرالمتومنین علیته الستالمروایات رجعت و حکو

ص:  1397نعهام،، )این روایهت ییهن نیسهت و بهه تبیهین نیهاز دارد (، 515ص 1، ج 1404  ار ، 201، ص1360نییی ، 281ص  2ج 1380سیانی ،

، اگر آن ها را از جمله  .411، ص: 1، ج)مصباح ا تبجهد( 1411سی طو، 104، ص74ص  ، 43ص، 46، ص44، ص: 53، ج1403مجیسی ، 332

یسن بن سییامن ، سالمه مجیسی و نیخ یر روایات راعت و یکومت امئهه سیهیب  السهالا را متهواتر مهی ) روایات ممواتر معنوی ندانیم

حداقل اسمفاضه از آن ها  391، ص   1362یر سامیی ،148ص  53و ج 108ص 25،ج  ، 1403مجیسی و  462، ص   1421ییی،دانند .ر.ک. 

 هدر سید محمد  در پ، از برگشت از نظر یبیی خود در کتاب تاریخ مابعد الظبور به این نظر معتقد گردیدند .ر.ک.  )به دست می آید .

 (28، ص1431

 می کند : کلینی یکی از روایت ها مرتب  با رجعت و حکومت امام حسین علیه السالم را چنین گزارش

و ایتن »...عبد اللَّه بن قاسم بطل روایت کند از امام  ادق علیه السّالم که در گفمار خداى تعتالى: 

آنگاه بر ضد آنها پیروزى را بشما »یعنى آمدن حضرت قائم علیه السّالم « اى است انجام شدهوعده

خودهائى هزمان رجعت( که کالیعنى آمدن حسین علیه السّالم با هفماد تن از ا حابش )در « دادیم

است که آمده تا جایى که  حسین: اطالع دهند  طالکارى شده که دورو دارد بر سر دارند، و بمردم

)که در قالتب او در منمنان هیچ شک و تردید در او نکنند و بدانند که او دجتال و شتیطان نیستت

بختوبى معرفتت در بتاره  ، و حضرت حجت قائم هنوز در میان آنهتا استت، و چتونآمده باشد( 

حسین علیه السّالم در دل مردم جایگیر شد آنگاه حضرت حجت را مرگ فرا رسد، و کسى که او 

الم استت، و ه را غسل دهد و کفن و حنوط کند و ب خاک سپارد همان حسین بن علتى علیته الستّ

ص  8، ج 1407) کلینتی جز و تى و امتام نگتردد. .و امام کسى ممصدى کار دفن و کفن و ى 

206 ) 
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با توجه به این روایات است که علمای شیعه رجعت را در دوره حضرت مهتدی دانستمه و دیگتر روایتات 

مخالف با این نظریه را شاذ و نادر شمرده اند .شیخ مفید به  راحت رجعتت را در زمتان حضترت مهتدی 

 )علیه السالم( دانسمه و می فرماید :

 

به دنیا باز می گرداند به همان  ورتی که در دنیا زنتدگی همانا خدای ممعال گروهی از اموات را 

می کردند وتعدادی از آن ها عزیز شده و تعدادی را خوار می کند ...و این رجعت در زمان قیام و 

 ( 78ص  1413) مفید ظهور حضرت مهدی )علیه السالم( خواهد بود .

حضرت مهدی علیه السالم بته زنتده شتدن و در کماب ارشاد پس از بحث از وقایع قبل و همزمان با ظهور 

 مردگان در زمان ظهور اشاره کرده و می فرماید: 

زنده شدن مردگان و بیرون آمدنشان از قبرها در دنیا و آشنائى آنان با یک دیگر و دیتد و بازدیتد 

 ( 370ص 2، ج 1413) مفید .آنان

 سید مرتضی نیز می فرماید :

اعمقاد شیعه این است که خدای ممعال گروهی از مردمان را در زمان ظهور حضرت مهتدی  ! بدان

 ( 125ص 1،ج1405) سید مرتضی ،)علیه السالم( زنده نموده و آن ها رجعت می کنند .

شیخ طوسی نیز پا را فراتر نهاده و به  راحت بیشمری اشاره به بازگشت حضترت محمتد ) تلی اهلل علیته 

 ئمه در دوران ظهور دارند و می فرمایند :وآله( و دیگر ا

پیامبر  لى اللّه علیه و آله ما و ائمه معصومین علتیهم در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السالم ،

هاى گذشمه و آینده بازخواهند گشت و آیات و روایات فراوانى بر السّالم همراه با گروهى از امت

انگیزیم از هراممى گروهى را. پس اعمقاد روزى که برمىاین اعمقاد داللت دارد و خداوند فرمود: و 

 ( 250،ص  1411)طوسی ، به رجعت واجب است.

 ( 367ص 7، ج 1372) امین االسالم طبرسیهمچنین این سخن را می توان در بیان دیگر علمای شیعه مانند 

 53،ج 1403 )و عالمته مجلستی ( 397،ص  1362)شیخ حر عتاملی ( 254ص 2، ج 1384) نباطی بیاضی ،
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مشاهده کرد . به نظر نگارنده نیز این قول ترجیح بر دیگر اقوال داشمه و با توجه به شواهدی ایتن  (184ص

نظر را می پذیریم .در پایان نکمه ای دیگر باید ممذکر شد این است که اگر حکومت ائمه علیهم السالم بعتد 

نظر رجعت ائمه علیهم السالم و قیامت گردیم،  از وفات حضرت مهدی علیه السالم را نپذیریم و مردد میان

نهایما باید درمورد وقایع پس از وفات ایشان توقف نمود و علم آن را به خدا ستپرد.اما بته هتر روی نظریته 

حکومت مهدیون پس از وفات حضرت مهدی علیه السالم هیچ جایگاه و اعمبتاری میتان قتدما و ممتاخرین 

 نیز وجود ندارد . شیعه نداشمه و دلیل بر اثبات آن

 نمیجه 

در مورد جهان پس از حضرت مهدی علیه السالم می توان به چهار دیدگاه اشاره نمود امتا دیتدگاه هترج و 

موافق نظریه اهل سنت می باشد .نظریه شیخ مفید نیز در زمتان  ،اتقان روایتعدم مرج پنجاه ساله عالوه بر 

ن نیز روایمی ویای ندارد .نظریه سوم و حکومت مهددان اشاره ما و با توجه به مصادر موجود روایمی معمبر ب

معمبر نداشمه و بلکه در روایات دیگر آن ها را افرادی مبلغ در زمان حکومت حضرت مهتدی علیته الستالم 

ی به عنوان مویتد بتوده و تصور کرده است که حاکمیت و امامت ندارند . اما نظریه چهارم دارای روایت های

بر دیگر روایات ترجیح داد.همچنین مشخص گردید که چه نظریه شیخ مفید را بپذیریم و چه  ن راآمی توان 

نظریه رجعت اثبات گردد به هرحال تمامی قائلین به این نظریه ها معمقد به اتفاق رجعتت در دوران ظهتور 

ح امام الطحضرت مهدی علیه السالم هسمند و این چنین نیست که رجعت بعد از حکومت مهدیون و به ا 

 بیست و چهارم باشد .
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